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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สําหรับงวดไตรมาส 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 

(รายงานฉบับน้ีเปนคําอธิบายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในงบการเงินรวมกอนสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต) 
 

ภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 

 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-14 day) จํานวน 2 ครั้ง จากรอยละ 4.0 ณ ส้ินป
2548 เปนรอยละ 4.5 ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2549 เนื่องจากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอและแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ขณะที่ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2549 ปดที่ระดับ 733.25 จุด และมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 20,916.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสสุดทายของป 2548 ที่ 12,440.89 ลานบาท เนื่องจากมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากในเดือนมกราคมจากการทําคําเสนอซื้อ
หุนของ บมจ. ชินคอรปอเรชั่น โดยบริษัท เทมาเสก โฮลดิ้งส จํากัด อยางไรก็ตาม มูลคาการซื้อขายไดปรับตัวลดลงในเดือน
มีนาคม อันเนื่องมาจากปญหาความขัดแยงและความไมชัดเจนทางการเมืองรวมถึงการยุบสภา ทําใหนักลงทุนชะลอการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย  

การดําเนินธรุกิจในไตรมาส 1 ป 2549  

ธนาคารไดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูรวม 5 ครั้ง ตามแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารทิสโก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เปนดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (รอยละตอป) อัตราดอกเบี้ยเงินกู (รอยละตอป) 
ออมทรัพย ประจํา 3 เดือน ประจํา 6 เดือน ประจํา 12 เดือน MLR  MOR MRR 

2.75 3.25 3.50 3.75 7.50 7.75 8.00 

จากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารใชกลยุทธชะลอการปลอยสินเชื่อใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่  ไดแก สินเชื่อเชาซื้อ 
เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อ และเปนการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หากแตยังคงระดมเงินฝาก
เพื่อเตรียมไวสําหรับการขยายสินเชื่อเชาซื้ออีกครั้งเมื่อระดับอัตราดอกเบี้ยเหมาะสม จึงทําใหมีสภาพคลองระยะสั้นจํานวนมาก 
ซึ่งธนาคารไดนําไปปลอยกูระหวางธนาคารและตลาดเงิน  

บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดไตรมาส 1 ของป 2549 กับไตรมาส 1 ของ
ป 2548 ในขณะที่ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เปรียบเทียบกับขอมูล ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548  

ผลประกอบการรวมของธนาคารและบริษัทยอย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2549 จํานวน 544.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26.89 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน  สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้น รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    รายไดเงินปนผลจากเงิน
ลงทุน และกําไรจากการขายเงินลงทุน  
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กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2549 เทากับ 0.50 บาท เปรียบเทียบ
กับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.45 บาท ในงวดเดียวกันของปกอน สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยของไตรมาส 1 ป 
2549 เทากับรอยละ 16.4 
ตารางที่ 1 :  โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

 ไตรมาส 1 ป 2549 ไตรมาส 1 ป 2548 
ประเภทของรายได จํานวนเงนิ 

(ลานบาท) 
รอยละ จํานวนเงนิ 

(ลานบาท) 
รอยละ 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล      
เงินใหสินเชื่อ 192.68 12.4 137.94 10.1 39.7 
รายการระหวางธนาคาร 79.61 5.1 18.78 1.4 323.9 
เงินใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 963.35 62.2 830.46 60.7 16.0 
เงินลงทุน 107.91 7.0 85.50 6.3 26.2 

คาใชจายดอกเบี้ย 550.77 35.6 296.90 21.7 85.5 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ 792.78 51.2 775.77 56.7 2.2 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (70.90) (4.6) (66.55) (4.9) 6.5 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธหิลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญ 

721.88 46.6 709.22 51.9 1.8 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย           
คานายหนา 191.41 12.4 209.33 15.3 (8.6) 
กําไรจากเงินลงทุน 274.01 17.7 122.74 9.0 123.2 
คาธรรมเนียม 243.95 15.8 220.70 16.1 10.5 
อื่น ๆ 45.78 3.0 39.17 2.9 16.9 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 755.15 48.8 591.94 43.3 27.6 
รายไดรวมกอนหกัหนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ 1,547.93 100.0 1,367.71 100.0 13.2 
หมายเหตุ ขอมูลของไตรมาสที่ 1 ป 2548 ไดปรับปรุงใหมใหเปนไปตามรูปแบบงบการเงินของธนาคารเพื่อใชในการเปรียบเทียบ 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในไตรมาสนี้มีจํานวน 792.78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.00 ลานบาท หรือรอยละ 2.2 ซึ่ง
สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินที่มีจํานวน 963.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
132.90 ลานบาท หรือรอยละ 16.0 และรายไดจากเงินใหสินเชื่อจํานวน 192.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54.74 ลานบาท หรือรอยละ 
39.7 นอกจากนี้รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินจํานวน 79.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.83 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 323.8 เนื่องจากในชวงที่ธนาคารชะลอการปลอยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อดูแนวโนมอัตราดอกเบี้ย ธนาคาร
ไดนําเงินฝากที่ระดมไวไปปลอยกูระหวางธนาคารและตลาดเงินเปนจํานวนมาก  

คาใชจายดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทยอย มีจํานวน 550.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น 253.87 ลานบาท หรือรอยละ 85.5 
โดยสวนใหญเปนดอกเบี้ยจายสําหรับเงินฝากจํานวน 428.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น 224.81 ลานบาท หรือรอยละ 110.4 ตาม
ปริมาณเงินฝากที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับตัวสูงขึ้น  

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 721.88 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 12.66 ลานบาท หรือรอยละ 1.8  โดยธนาคารและบริษัทยอยมีรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน  70.90  
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ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.35 ลานบาท หรือรอยละ 6.5  สัดสวนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 51.2 
เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 56.7 

ตารางที ่2 :  ผลตางของอัตราดอกเบ้ีย  
 ไตรมาส 1 ป 2549 

(รอยละ) 
ไตรมาส 4 ป 2548 

(รอยละ)  
ไตรมาส 1 ป 2548 

(รอยละ) 
     อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเช่ือ  (Yield on loans) 7.25 7.05 6.82 
     อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 3.37 2.99 2.29 
    สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (Spread) 3.90 4.06 4.53 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2549 หากพิจารณาเฉพาะอัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยอยูที่
รอยละ 7.25 และมีอัตราดอกเบี้ยจายเทากับรอยละ 3.37 สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 3.90 ลดลงจากไตรมาส 
1 ป 2548 ที่รอยละ 4.53 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจายปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อยางไรก็ตามอัตรา
ผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อยังคงเพิ่มขึ้น  

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสําหรับไตรมาส 1 ป 2549 มีจํานวน 755.15  ลานบาท เพิ่มขึ้น 163.22 ลานบาท หรือรอยละ 

27.6 สาเหตุหลักมาจากกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 274.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 151.27 ลานบาท หรือรอยละ 123.2 และรายได
คาธรรมเนียมจํานวน 243.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23.41 ลานบาท หรือรอยละ 10.6 ซึ่งสวนใหญเปนคาธรรมเนียมจากธุรกิจเชาซื้อ  
และธุรกิจจัดการกองทุน  นอกจากนี้กําไรจากการปริวรรตมีจํานวน 2.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.89 ลานบาท หรือรอยละ  301.6 
ตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น  

คาใชจายการดําเนินงาน 
ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายการดําเนินงานในไตรมาสนี้จํานวน 758.88 ลานบาท เพิ่มขึ้น 133.58 ลานบาท หรือ

รอยละ 21.4 การเพิ่มขึ้นสวนใหญมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงานมีจํานวน 91.44 ลานบาท เปน 
334.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.6 เนื่องจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานประกอบดวยคาใชจายคงที่ในรูปของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นเล็กนอย ตามการทบทวนอัตราเงินเดือนใหเหมาะสม และการตั้งคาใชจายพนักงานในสวนที่ผันแปรตามปริมาณธุรกรรม
และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ขณะที่คาใชจายที่ไมใชบุคลากรอยูที่ 234.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 39.35 ลานบาท หรือรอยละ 
20.2 เปนคาใชจายโดยตรงซึ่งเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ  โดยเฉพาะในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนตที่มีการขยายตัวตอเนื่อง   

อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2549 เทากับรอยละ 49.0 เพิ่มขึ้นจากรอยละ  45.7  
ในไตรมาสเดียวกันของป 2548 เนื่องจากธนาคารไดบันทึกคาใชจายคางจายสําหรับคาใชจายพนักงานในสวนที่ผันแปรตาม
ปริมาณธุรกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปนี้  

ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 

ในไตรมาส 1 ป 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 166.89 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ภาษีรอยละ 23.2   
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มจีาํนวน 90,589.06 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
15,306.30 ลานบาท หรือรอยละ 20.3 เมื่อเทียบกับส้ินปกอน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหลักทรัพยซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน ซึ่งมจีํานวน 15,730.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13,730.00 ลานบาท หรือรอยละ 686.5 รายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงินมีจํานวน 3,130.60 ลานบาท เพิม่ขึน้ 1,625.19 ลานบาท หรอืรอยละ 108.0 การเพิ่มขึ้นทั้ง 2 
รายการนี้ เปนผลจากสภาพคลองระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจากการรับฝากเงินที่ธนาคารเตรียมไวเพื่อขยายสนิเชื่ออีกครั้งเมื่อ
ระดับอัตราดอกเบี้ยเหมาะสม เนื่องจากธนาคารใชกลยทุธชะลอการปลอยสินเชื่อใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อรักษา
ระดับผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อ และเปนการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต 
ตารางที่ 3:  โครงสรางสินทรัพย 

สินทรัพย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 จํานวนเงิน    

(ลานบาท) 
รอยละ จํานวนเงิน       

(ลานบาท) 
รอยละ 

อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
  เงินสด 202.98 0.2 203.95 0.3 (0.5) 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3,130.60 3.5 1,505.41 2.0 108.0 
  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 15,730.00 17.4 2,000.00 2.7 686.5 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,170.26 1.3 1,178.22 1.6 (0.7) 
  เงินลงทุนในตราสารทุน 3,463.58 3.8 4,027.15 5.3 (14.0) 
  สินเชื่อธุรกิจ 12,739.40 14.1 12,704.69 16.9 0.3 
  สินเชื่อรายยอย 46,633.33 51.5 47,248.89 62.8 (1.3) 
  สินเชื่ออื่น 5,653.79 6.2 5,270.11 7.0 7.3 
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลคาจาก
การปรับโครงสรางหนี้ (3,579.88) (4.0) (3,484.73) (4.6) 2.7 
  สินทรัพยอื่น 5,445.00 6.0 4,629.07 6.1 17.6 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 90,589.06 100.0 75,282.76 100.0 20.3 

 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูที่รอยละ 4.4 ลดลงจากสิ้นป 2548 
ที่รอยละ 4.5  โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 2,857.67 ลานบาท (แบงเปนของธนาคารจํานวน 
2,497.63 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 360.04 ลานบาท) ลดลง 55.24 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการที่ธนาคารไดรักษาและ
บริหารคุณภาพของสินทรัพยและเรงปรับโครงสรางหนี้อยางมีคุณภาพ 

 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 
3,579.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 125.3 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของธนาคาร
จํานวน 3,259.99 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 2,687.36 ลานบาท และเปนยอดสํารอง
หนี้สูญทั่วไปจํานวน 572.63 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,297.71 ลานบาท ตาม
นโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวังของบริษัทเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน  
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ตารางที่ 4:  หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ประเภทธุรกิจ รอยละ 
สินเช่ือ 

จํานวนเงิน    
(ลานบาท) 

รอยละ รอยละ 
สินเช่ือ 

จํานวนเงิน   
(ลานบาท) 

รอยละ 

อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

สินเชื่อธุรกิจ        
  การผลิตและการพาณิชย 6.2 415.53 14.5 5.6 379.22 13.0 9.6 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 14.3 612.05 21.4 14.5 601.38 20.6 1.8 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 1.0 15.49 0.5 0.8 14.04 0.5 10.3 
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ 4.3 4.75 0.2 1.3 1.53 0.1 210.5 
รวมสินเชื่อธุรกิจ 8.2 1,047.82 36.7 7.8 996.17 34.2 5.2 
สินเชื่อรายยอย             
  สินเชื่อเชาซ้ือ 1.9 826.83 28.9 1.9 874.51 30.0 (5.5) 
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ 14.7 305.10 10.7 14.4 313.49 10.8 (2.7) 
รวมสินเชื่อรายยอย 2.4 1,131.93 39.6 2.5 1,188.01 40.8 (4.7) 
อื่นๆ 12.0 677.92 23.7 13.8 728.73 25.0 (7.0) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 4.4 2,857.67 100.0 4.5 2,912.91 100.0 (1.9) 

หนี้สิน 
หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2549 มีจํานวน 77,127.46 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

14,926.37 ลานบาท หรือรอยละ 24.0 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากซึ่งมีจํานวน 60,584.66 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 26,133.85 ลานบาท หรือรอยละ 75.9 เนื่องจากธนาคารไดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นขณะที่เงินกูยืม
ลดลงจาก 17,490.54 ลานบาท เปน 7,538.16 ลานบาท คิดเปนการลดลงรอยละ 56.9 เนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นครบ
กําหนดไถถอนในเดือนมกราคม 
ตารางที ่5:  รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
หนี้สิน จํานวนเงิน      

(ลานบาท) 
รอยละ จํานวนเงิน    (ลาน

บาท) 
รอยละ 

อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
เงินฝาก 60,584.66 78.6 34,450.80 55.4 75.9 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,414.89 5.7 6,415.25 10.3 (31.2) 
เงินกูยืม 7,538.16 9.8 17,490.54 28.1 (56.9) 
อื่น ๆ  4,589.75 5.9 3,844.51 6.2 19.4 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 77,127.46 100.0 62,201.10 100.0 24.0 
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สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนมีจํานวน 13,461.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 379.93 ลานบาท หรือรอยละ 2.9 ประกอบดวยกําไรสุทธิใน
ไตรมาสนี้จํานวน 544.00 ลานบาท สงผลใหกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรมีจํานวน 4,426.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.0 และ
สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิมีจํานวน 62.23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19.10 ลานบาท หรือรอยละ 44.3 เนื่องจากมีพนักงานใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ   

สําหรับมูลคาตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เทากับ 18.56 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 
18.12 บาทตอหุน ณ ส้ินป 2548  

การดําเนินงานของกลุมธรุกิจ 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

 เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 63,699.10 ลานบาท ลดลงจํานวน 249.31 ลานบาท หรือรอยละ 
0.4 จากสิ้นป 2548 เนื่องจากในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารใชกลยุทธชะลอการปลอยสินเชื่อใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่  
ไดแก สินเชื่อเชาซื้อ เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อ และเปนการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต  ทั้งนี้ 
สัดสวนของเงินใหสินเชื่อ แบงออกเปน สินเชื่อธุรกิจรอยละ 20.0 สินเชื่อรายยอยรอยละ 73.2 และสินเชื่ออื่นๆ รอยละ 6.8  
 สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 12,739.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 จากส้ินปกอน โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและการกอสรางรอยละ 3.4 ขณะที่สินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมอื่นลดลง 
สําหรับสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อธุรกิจ ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2549 เทากับรอยละ  8.2  เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.8 ณ 
ส้ินป 2548 เนื่องจากสัดสวนสินเชื่อเพื่อการผลิตและการพาณิชยลดลงจากสิ้นปกอน 
 สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนตและอื่นๆ รอยละ 95.5 ของสินเชื่อรายยอยทั้งหมด  
และสินเชื่อเพื่อการเคหะรอยละ 4.5 โดยมูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 44,552.81 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.2 โดยสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมมีจํานวน 4,444.13 ลานบาท ลดลงรอยละ 33.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สําหรับอัตรา
ปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของธนาคารและบริษัทยอยตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหม (Penetration Rate) ใน 2 
เดือนแรกของป 2549 ลดลงเปนรอยละ 6.0 จากรอยละ 7.0 ณ ส้ินปกอน  สําหรับสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อราย
ยอยเทากับรอยละ 2.4 ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 2.5 ณ ส้ินปที่ผานมา 

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากเทากับรอยละ 105.1 ลดลงจากรอยละ 185.6  ณ ส้ินป 2548 เนื่องจากเงินฝาก
ขยายตัวในสัดสวนที่มากกวาการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ   
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ตารางที่ 6:  รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 จํานวนเงิน    
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน       
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

สินเชื่อธุรกิจ      
  การผลิตและการพาณิชย       6,706.37 10.5 6,779.39 10.6 (1.1) 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง       4,288.51 6.7 4,148.82 6.5 3.4 
  สาธารณูปโภคและการบริการ       1,634.70 2.6 1,655.62 2.6 (1.3) 
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ          109.82 0.2 120.86 0.2 (9.1) 
รวมสินเชื่อธุรกิจ     12,739.40 20.0 12,704.69 19.9 0.3 
สินเชื่อรายยอย   0.0      
  สินเชื่อเชาซ้ือ     44,552.81 69.9 45,074.07 70.5 (1.2) 
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ       2,080.52 3.3 2,174.82 3.4 (4.3) 
รวมสินเชื่อรายยอย     46,633.33 73.2 47,248.89 73.9 (1.3) 
อื่นๆ           4,326.38 6.8 3,994.84 6.2 8.3 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย    63,699.10 100.0 63,948.41 100.0 (0.4) 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 
 ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ประกอบดวยลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 32  ลูกคาสถาบันในประเทศรอยละ  
22 และลูกคารายยอยในประเทศรอยละ 46  รายไดคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยมีความสัมพันธโดยตรงกับ
มูลคาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ขึ้นอยูกับภาวะตลาดโดยรวม และปจจัยตางๆ รวมทั้งการเมือง  โดย ณ ส้ินไตรมาส 1 ดัชนี
ตลาดหลักทรัพยปดที่ 733.25 จุด และมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 20,916.46 ลานบาท ชะลอตัวลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนที่มีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 21,266.97 ลานบาท เนื่องจากผูลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความไมแนนอนทาง
การเมือง ประกอบกับการแขงขันของธุรกิจหลักทรัพยรุนแรงมากขึ้น และลูกคาของ บล. ทิสโกสวนใหญเปนผูลงทุนที่เนนการ
ลงทุนตามปจจัยพื้นฐาน และเหมาะสมกับภาวะตลาด ดังนั้นในภาวะที่ตลาดหลักทรัพยมีความผันผวน มูลคาการซื้อขายผาน 
บล. ทิสโกจะลดลง  

  ในไตรมาสนี้ มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ทิสโก เทากับ 1,168.10  ลานบาท เปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอนเทากับ 1,373.73 ลานบาท สงผลใหรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยมีจํานวน 191.41 ลานบาท  ลดลง 
17.92 ลานบาท หรือรอยละ 8.6  สําหรับสวนแบงตลาด ในเดือนมกราคม มีการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ บมจ. ชินคอร
ปอเรชั่น สงผลใหสวนแบงตลาดของ บล. ทิสโก ลดลงมาอยูที่รอยละ 2.56  หากไมรวมมูลคาการซื้อขายที่เกิดจากการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยของ บมจ. ชินคอรปอเรชั่น สวนแบงตลาดของ บล. ทิสโก ในเดือนมกราคมจะเทากับรอยละ 2.88  และสวน
แบงตลาดเฉลี่ยสําหรับชวง 3 เดือนแรกเทากับรอยละ 3.14  

 สําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจไมมีนัย เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เปนผลจากการที่
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมสามารถกระจายหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได สงผลใหองคกรรัฐวิสาหกิจขนาด
ใหญระงับแผนการเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย และภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย สงผลใหปริมาณการระดมทุนที่ บล. ทิสโกเปน
ผูรับประกันการจัดจําหนายลดลง  
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(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

 ธุรกิจจัดการกองทุนดําเนินการโดย บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
กองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม  79,246.43 ลานบาท ลดลง 
2,883.51 ลานบาท หรือรอยละ 3.5 จากสิ้นป 2548 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวสูงขึ้น ทําใหผูลงทุนมีทางเลือกในการ
ลงทุนมากขึ้น สงผลใหสัดสวนการลงทุนในกองทุนประเภทตางๆ ลดลง 
 รายไดคาธรรมเนียมพื้นฐานจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ 77.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 จาก 72.28 ลานบาท 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  เพิ่มขึ้นตามจํานวนกองทุนและลูกคาที่เพิ่มขึ้น และมีรายไดคาธรรมเนียมสวนแบงจากผล
การดําเนินงานของกองทุนที่สูงกวาเปาหมายจํานวน 4.34 ลานบาท  
 สวนแบงตลาดโดยรวมของ บลจ. ทิสโก ณ ส้ินเดือน กุมภาพันธ 2549 เทากับรอยละ 6.25 หรือเปนอันดับที่ 5 โดย
แบงเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 14.06 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอย
ละ 15.53 และกองทุนรวมอยูที่อันดับที่ 14 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.34 

ตารางที ่7:  มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ประเภทกองทุน จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 48,418.24 61.1 50,889.15 62.0 -4.9 
กองทุนสวนบุคคล 20,761.01 26.2 20,843.48 25.4 -0.4 
กองทุนรวม 10,067.18 12.7 10,397.31 12.6 -3.2 

รวม 79,246.43 100.0 82,129.94 100.0 -3.5 

 
การบรหิารความเสี่ยง 

ในระหวางไตรมาส 1 ป 2549 ฐานะเงินกองทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 มาอยูที่ระดับ 13,461.59 ลานบาท ขณะที่ความ
ตองการใชเงินทุนที่ประเมินจากความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารเทากับ 6,052.44 ลานบาท ลดลง  219.64 ลานบาท หรือรอยละ 
4.6 จากไตรมาส 4 ป 2548 เปนผลมาจากการลดลงของความตองการใชเงินทุนที่ประเมินจากความเสี่ยงดานตลาด  ตามการ 
ลดฐานะการลงทุนและการปรับตัวลดลงของมูลคาหลักทรัพยในระหวางไตรมาส  ทําใหเงินกองทุนสวนเกินยังอยูในระดับสูงที่
รอยละ 55.04 เมื่อเทียบกับเงินกองทุน ฐานะดังกลาวแสดงถึงความแข็งแกรงของฐานะเงินกองทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต 
ในสวนของการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองตามเกณฑ ฐานะเงินกองทุนและเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร   
ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 18.64 มาอยูที่รอยละ 19.51 และจากรอยละ 17.04 มาอยูที่ 17.90 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาอัตราขั้น
ต่ํารอยละ 8.5 และ 4.25 ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยตามลําดับ  ขณะที่ บล. ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอ
หนี้สินทั่วไป (NCR) ลดลงจากรอยละ 103.17 มาอยูที่รอยละ 97.65 สูงกวาอัตราขั้นต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.0 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2548 เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงโดยรวมลดลงจาก 6,344.32 ลานบาท เปน 
6,052.44 ลานบาท โดยเงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาส 4 ป 2548 จาก 3,182.31 ลานบาท 
เปน 3,224.97 ลานบาท จากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานตลาดนั้น
ลดลงจากไตรมาส 4 ป 2548 จาก 2,432.78 ลานบาท เปน 2,086.40 ลานบาทเนื่องจากการลดขนาดของฐานะการลงทุนและ
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การปรับคาลดลงของมูลคาหลักทรัพย  นอกจากนี้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Duration) ของสินทรัพยและ
หนี้สินเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 1.23 และ 0.48 เปน 0.96 และ 0.39 ตามลําดับ โดยความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ
การปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินลดลงจาก 9 เดือน เปน 7 เดือน เปนผลสืบเนื่องจากกลยุทธในการชะลอการขยาย
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสภาพคลองระยะสั้น สงผลใหการเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปตอ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ปรับตัวลดลงจาก 126.91 ลานบาทมาอยูที่ระดับ 44.82 ลานบาท 

ตารางที่ 8:  ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ  
 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (ป) การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปตอการปรับ

อัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 (ลานบาท) 
ประเภทกองทุน ไตรมาส 1 ป 2549 ไตรมาส 4 ป 2548 ไตรมาส 1 ป 2549 ไตรมาส 4 ป 2548 

สินทรัพย 0.96 1.23 394.56 250.69 
หนี้สิน 0.39 0.48 (439.38) (377.60) 
ความแตกตางสุทธิ (Gap) 0.57 0.75 (44.82) (126.91) 

 
ความคืบหนาการปรับโครงสรางการถอืหุนเปนบรษิัทโฮลดิ้ง 

ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง ธนาคารไดดําเนินการจัดตั้งบริษัท ทิสโกคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้ง และเปนบริษัทแมของกลุมทิสโกแทนธนาคาร โดยมีวัตถุประสงคและเหตุผลใน
การปรับโครงสราง 3 ประการ ไดแก  1) ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ  2) ลดความตองการเงินกองทุน และ 3) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  
ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสรางการถือหุนสอดคลองกับรางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยมีกําหนดจะนําออกใชในป พ.ศ. 2549 ขณะนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดพิจารณาและเสนอแผนดังกลาวเพื่อขอ
อนุมัติตอกระทรวงการคลังตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธ  

  


